
Op nieuwjaarsreis met Bingel!

 leer ik over Nieuwjaar in verschillende culturen.
 respecteer ik gewoontes die bij feesten horen.
 werk ik samen met mijn klasgenoten.

In deze les ...

Naam:  Datum:  Nr.: 

werkblad 'Bingel is jarig' bij

Noteer sleutelwoorden over Nieuwjaar in één van de culturen. 

Maak een quiz over Nieuwjaar vieren in de cultuur die jullie besproken hebben.  

a Omkring over welke cultuur je quiz gaat.
b Noteer vier sleutelwoorden over Nieuwjaar in die cultuur.
c Noteer een begrip en drie bijhorende taboewoorden over 

Nieuwjaar in die cultuur.

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde

1 

2 

3 

4 

Taboeronde

Begrip: 

Deze woorden mogen niet gebruikt worden in de omschrijving:

1 

2 

3 

2

2

Maak je 
eigen quiz!
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Quiztijd! 

a Omkring over welk nieuwjaarsfeest het gaat.   
b Noteer de antwoorden van de sleutelwoorden- en taboeronde.
c Noteer de scores. Wie wordt de winnaar?

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 
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4  

Taboeronde Score: 
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Sleutelwoordenronde Score: 

1   

2  

3    

4  

Taboeronde Score: 

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar
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Taboeronde Score: 

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 
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4  

Taboeronde Score: 

3



Nieuwjaar in verschillende culturen
  
Chinees Nieuwjaar

Volgens de Chinese kalender start het nieuwe jaar, het jaar van 
de os, op vrijdag 12 februari 2021. Chinees Nieuwjaar valt niet 
elk jaar op dezelfde dag, maar het kan niet vóór 21 januari en 
niet na 20 februari zijn. Een nieuw Chinees jaar begint op de 
tweede nieuwe maan na 21 december.

Twee weken lang zijn er verschillende feestdagen. Omdat je een 
nieuw jaar met een schone lei moet beginnen, proberen mensen 
hun schulden af te lossen, kopen ze nieuwe kleren en schoenen 
en wordt het huis weken van tevoren gepoetst. Ze pakken 
cadeautjes in met rood papier, want voor hen staat de kleur 
rood voor voorspoed en geluk.

Het lantaarnfeest is de afsluiter van Chinees Nieuwjaar. Die dag 
wordt er een rode lantaarn voor de deur gehangen.

Naar: www.weetwatjeviert.nl, Wikipedia

Islamitisch Nieuwjaar

Op 10 augustus 2021 vindt Al Hidzjra (islamitisch Nieuwjaar) 
plaats. Maar waar komt die naam vandaan? De islam werd 
verspreid door de profeet Mohammed. In de stad Mekka 
verkondigde hij de boodschappen van God. 

Op een dag moest hij met zijn volgelingen vluchten naar Medina. 
Hidzjra is Arabisch voor ‘verhuis’. Op nieuwjaarsdag herdenken 
de moslims dus dat Mohammed en zijn volgelingen in het 
jaar 622 van onze jaartelling de stad Mekka verlieten en naar 
Medina verhuisden. In dat jaar startte dan ook de islamitische 
jaartelling.  

Nieuwjaarsdag wordt hier niet zo uitbundig gevierd als bij ons 
of bij de Chinezen. Een bezoek aan de moskee is die dag het 
belangrijkste. Islamitisch Nieuwjaar vindt elk jaar op een andere 
dag plaats. Moslims gebruiken de maanstanden om de maanden 
en dagen te bepalen.

Naar: www.beleven.org, www.weetwatjeviert.nl, Wikipedia
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Wist je dat het 
Chinees Nieuwjaar 

niet elk jaar op 
dezelfde dag valt?

Wist je dat het 
islamitisch 

Nieuwjaar in 
het Arabisch Al 

Hidzjra genoemd 
wordt?
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Joods Nieuwjaar

Joden sluiten het jaar af bij het begin van de herfst, als de 
oogsten binnen zijn. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) betekent 
‘hoofd van het jaar’ en duurt twee dagen. Joods Nieuwjaar vindt 
in 2021 plaats op 6-8 september.

Joods Nieuwjaar is een rustig en serieus feest. Joden gaan na 
welke dingen ze goed hebben gedaan en welke verkeerd. Ze 
proberen dan ook ruzies bij te leggen en hun fouten recht te 
zetten. Traditioneel wordt die dag een stukje appel met honing 
en challoth gegeten. Dat laatste zijn twee balletjes zoet deeg 
met rozijnen die uitbeelden dat het jaar rond en vol is.

Het is ook de gewoonte om naar een rivier te gaan. Daar 
strooien de gelovigen broodkruimels in als symbool voor hun 
zonden van het afgelopen jaar.

Naar: www.samsam.net, www.beleven.org, www.weetwatjeviert.nl

Hindoeïstisch Nieuwjaar

Aan het einde van de winter wordt door de hindoes het holifeest 
gevierd. Dat feest is in feite een combinatie van een lentefeest, 
een feest van de overwinning van het goede op het kwade en 
een nieuwjaarsfeest tegelijk.

Veertig dagen voor het holifeest wordt er een plantje in de 
grond geplant. De plaats waar dat plantje staat, wordt Holika
genoemd. Tijdens deze veertig dagen wordt er een grote 
brandstapel gebouwd rond het plantje. De laatste avond komt 
de priester het plantje zegenen en haalt het uit de brandstapel. 
De plant staat voor het goede van de lente en de brandstapel 
voor het kwade. Het kwade, de brandstapel dus, wordt in brand 
gestoken. Er wordt gebeden en gezongen bij de brandstapel. Dat 
kan wel de hele nacht doorgaan. 

Van zodra de stapel volledig verbrand is en het as is afgekoeld, 
meestal de volgende ochtend, begint het holifeest. De mensen 
komen opnieuw samen op dezelfde plek en bekogelen elkaar 
met gekleurd poeder en parfum. Het kleurrijke spektakel staat 
symbool voor de kleuren van de lente. Traditioneel worden er 
koekjes gebakken, een soort oliebollen, en gaan mensen bij 
elkaar op bezoek. Bij zulk bezoek krijg je ook weer gekleurd 
poeder op je gezicht en wens je elkaar Sub Holi, wat zoiets 
betekent als ‘gelukkig nieuwjaar’.

Naar : www.beleven.org, SchoolTV

3

4

Wist je dat het 
Joods Nieuwjaar 

twee dagen duurt?

Wist je dat het 
holifeest met 

gekleurd poeder 
en parfum gevierd 

wordt?

kopieerblad 'Bingel is jarig' bij



Op nieuwjaarsreis met Bingel!

 leer ik over Nieuwjaar in verschillende culturen.
 respecteer ik gewoontes die bij feesten horen.
 werk ik samen met mijn klasgenoten.

In deze les ...

Naam:  Datum:  Nr.: 

werkblad 'Bingel is jarig' bij

Noteer sleutelwoorden over Nieuwjaar in één van de culturen. 

Maak een quiz over Nieuwjaar vieren in de cultuur die jullie besproken hebben.  

a Omkring over welke cultuur je quiz gaat.
b Noteer vier sleutelwoorden over Nieuwjaar in die cultuur.
c Noteer een begrip en drie bijhorende taboewoorden over 

Nieuwjaar in die cultuur.

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde

1 

2 

3 

4 

Taboeronde

Begrip: 

Deze woorden mogen niet gebruikt worden in de omschrijving:

1 

2 

3 

2

2

Maak je 
eigen quiz!



Naam:  Datum:  Nr.: 

werkblad 'Bingel is jarig' bij

Quiztijd! 

a Omkring over welk nieuwjaarsfeest het gaat.   
b Noteer de antwoorden van de sleutelwoorden- en taboeronde.
c Noteer de scores. Wie wordt de winnaar?

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 

1   

2  

3    

4  

Taboeronde Score: 

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 

1   

2  

3    

4  

Taboeronde Score: 

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 

1   

2  

3    

4  

Taboeronde Score: 

Chinees / islamitisch / Joods / hindoeïstisch Nieuwjaar

Sleutelwoordenronde Score: 

1   

2  

3    

4  

Taboeronde Score: 

3



Nieuwjaar in verschillende culturen
  
Chinees Nieuwjaar

Volgens de Chinese kalender start het nieuwe jaar, het jaar van 
de os, op vrijdag 12 februari 2021. Chinees Nieuwjaar valt niet 
elk jaar op dezelfde dag, maar het kan niet vóór 21 januari en 
niet na 20 februari zijn. Een nieuw Chinees jaar begint op de 
tweede nieuwe maan na 21 december.

Twee weken lang zijn er verschillende feestdagen. Omdat je een 
nieuw jaar met een schone lei moet beginnen, proberen mensen 
hun schulden af te lossen, kopen ze nieuwe kleren en schoenen 
en wordt het huis weken van tevoren gepoetst. Ze pakken 
cadeautjes in met rood papier, want voor hen staat de kleur 
rood voor voorspoed en geluk.

Het lantaarnfeest is de afsluiter van Chinees Nieuwjaar. Die dag 
wordt er een rode lantaarn voor de deur gehangen.

Naar: www.weetwatjeviert.nl, Wikipedia

Islamitisch Nieuwjaar

Op 10 augustus 2021 vindt Al Hidzjra (islamitisch Nieuwjaar) 
plaats. Maar waar komt die naam vandaan? De islam werd 
verspreid door de profeet Mohammed. In de stad Mekka 
verkondigde hij de boodschappen van God. 

Op een dag moest hij met zijn volgelingen vluchten naar Medina. 
Hidzjra is Arabisch voor ‘verhuis’. Op nieuwjaarsdag herdenken 
de moslims dus dat Mohammed en zijn volgelingen in het 
jaar 622 van onze jaartelling de stad Mekka verlieten en naar 
Medina verhuisden. In dat jaar startte dan ook de islamitische 
jaartelling.  

Nieuwjaarsdag wordt hier niet zo uitbundig gevierd als bij ons 
of bij de Chinezen. Een bezoek aan de moskee is die dag het 
belangrijkste. Islamitisch Nieuwjaar vindt elk jaar op een andere 
dag plaats. Moslims gebruiken de maanstanden om de maanden 
en dagen te bepalen.

Naar: www.beleven.org, www.weetwatjeviert.nl, Wikipedia

1

2

Wist je dat het 
Chinees Nieuwjaar 

niet elk jaar op 
dezelfde dag valt?

Wist je dat het 
islamitisch 

Nieuwjaar in 
het Arabisch Al 

Hidzjra genoemd 
wordt?

kopieerblad 'Bingel is jarig' bij



Joods Nieuwjaar

Joden sluiten het jaar af bij het begin van de herfst, als de 
oogsten binnen zijn. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) betekent 
‘hoofd van het jaar’ en duurt twee dagen. Joods Nieuwjaar vindt 
in 2021 plaats op 6-8 september.

Joods Nieuwjaar is een rustig en serieus feest. Joden gaan na 
welke dingen ze goed hebben gedaan en welke verkeerd. Ze 
proberen dan ook ruzies bij te leggen en hun fouten recht te 
zetten. Traditioneel wordt die dag een stukje appel met honing 
en challoth gegeten. Dat laatste zijn twee balletjes zoet deeg 
met rozijnen die uitbeelden dat het jaar rond en vol is.

Het is ook de gewoonte om naar een rivier te gaan. Daar 
strooien de gelovigen broodkruimels in als symbool voor hun 
zonden van het afgelopen jaar.

Naar: www.samsam.net, www.beleven.org, www.weetwatjeviert.nl

Hindoeïstisch Nieuwjaar

Aan het einde van de winter wordt door de hindoes het holifeest 
gevierd. Dat feest is in feite een combinatie van een lentefeest, 
een feest van de overwinning van het goede op het kwade en 
een nieuwjaarsfeest tegelijk.

Veertig dagen voor het holifeest wordt er een plantje in de 
grond geplant. De plaats waar dat plantje staat, wordt Holika
genoemd. Tijdens deze veertig dagen wordt er een grote 
brandstapel gebouwd rond het plantje. De laatste avond komt 
de priester het plantje zegenen en haalt het uit de brandstapel. 
De plant staat voor het goede van de lente en de brandstapel 
voor het kwade. Het kwade, de brandstapel dus, wordt in brand 
gestoken. Er wordt gebeden en gezongen bij de brandstapel. Dat 
kan wel de hele nacht doorgaan. 

Van zodra de stapel volledig verbrand is en het as is afgekoeld, 
meestal de volgende ochtend, begint het holifeest. De mensen 
komen opnieuw samen op dezelfde plek en bekogelen elkaar 
met gekleurd poeder en parfum. Het kleurrijke spektakel staat 
symbool voor de kleuren van de lente. Traditioneel worden er 
koekjes gebakken, een soort oliebollen, en gaan mensen bij 
elkaar op bezoek. Bij zulk bezoek krijg je ook weer gekleurd 
poeder op je gezicht en wens je elkaar Sub Holi, wat zoiets 
betekent als ‘gelukkig nieuwjaar’.

Naar : www.beleven.org, SchoolTV

3

4

Wist je dat het 
Joods Nieuwjaar 

twee dagen duurt?

Wist je dat het 
holifeest met 

gekleurd poeder 
en parfum gevierd 

wordt?

kopieerblad 'Bingel is jarig' bij


	A003_BINGEL_WB_4_150DPI.pdf
	A003_BINGEL_WB_4_150DPI_ING.pdf

